
Prijzen en informatie Muziekschool Leersum 2021
Proefles eenmalig 30 minuten € 15,00
Administratiekosten Eenmalig per 

inschrijving
€ 15,00

Lesgeld voor 1 jaar ( 40 lessen ) € 1020,00

Privéles per maand 30 minuten € 85,00
Privéles >  21 jaar per maand 30 minuten € 102,85 € 17,85
Duolessen per maand 30 minuten € 60,00 € 12,6
Duolessen > 21 jaar Per maand 30 minuten € 72,60
Om de week les per maand 30 minuten € 69,50 ( onder voorbehoud van planning )
om de week les > 21 jaar per maand 30 minuten € 14,60 € 84,10

Groepszangles Per maand 60 minuten € 40,00
Groepszangles > 21 jaar Per maand 60 minuten € 8,40 € 48,40

Musical class Per maand 60 minuten € 38,50 Het seizoen voor de musical class 
loopt van september tot juli. U betaald 
dan dus totaal 10 termijnen.

Bandcoaching per keer 60 minuten € 45,00

Zingen en Swingen, Muzikale 
reis, groepslessen. 

Per serie 8 
lessen

30/40 minuten € 120,00
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10 lessen kaart Per kaart 30 minuten € 280,00 Bij een 10-lessen kaart heb je geen 
recht op een vast tijdstip in het 
lesrooster. Opzeggen of verzetten kan 
alleen 48 uur voor aanvang van je les.

Boven de 21 jaar: Met 21% btw € 338,80

Voor leerlingen boven de 21 jaar 
zijn wij verplicht om btw af te 
dragen. 

Je betaalt bij ons via automatische 
incasso per maand of eenmalig het 
jaarbedrag. 

Extra informatie vind je in de algemene 
voorwaarden.

Muziekschool Leersum 2021Prijzen en informatie 



Muziekschool Leersum 2021Prijzen en informatie 



BTW 21%
BTW 21 % 

Totaal incl btw

Totaal incl btw

Proefles 
Administratiekosten

Lesgeld voor 1 jaar ( 40 lessen )
Privéles 
Privéles >  21 jaar
Duolessen
Duolessen > 21 jaar
Om de week les
om de week les > 21 jaar

Groepszangles 
Groepszangles > 21 jaar

Musical class 

Bandcoaching

Zingen en Swingen, Muzikale 
reis, groepslessen. 
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10 lessen kaart

Boven de 21 jaar:

Voor leerlingen boven de 21 jaar 
zijn wij verplicht om btw af te 
dragen. 
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